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RESUMO 

KOINSKI, Celia Regina. Financ;as Pessoais: Uma Analise do Comportamento do 
Consumidor em Relac;ao ao Tema. Esta monografia aborda conceitos relacionados a 
economia e sabre as financ;as, tendo por objetivo principal demonstrar a importancia 
do planejamento financeiro, porque cada vez mais as pessoas sao atraidas pela 
facilidade de cn§dito existente, que favorece muito o consumo e tern levado muitas 
pessoas ao endividamento. Como Metodologia, optou-se por uma abordagem 
descritiva e quantitativa, realizou-se a principia uma pesquisa bibliografica, com 
base em fontes publicadas em livros, teses, revistas, artigos, peri6dicos e internet, 
para responder a questao levantada na problematica do tema em estudo. Como 
metoda de analise, aplicou-se urn questionario em novembro de 2008 em forma de 
entrevista abordando a importancia da elaborayao do planejamento financeiro 
pessoal aos alunos dos cursos de especializac;oes da area de Ciencias Sociais 
Aplicadas da Universidade Federal do Parana - UFPR no Campus Jardim Botanico 
em Curitiba. Sugere-se a elaborayao do planejamento financeiro pessoal e tambem 
buscar conscientizar as pessoas da importancia de ter urn fundo de reserva 
financeira, sendo que esse comportamento fara com que a pessoa se sinta mais 
motivada, e com urn born planejamento e orc;amento financeiro, tal pessoa podera 
esperar boas expectativas com relayao ao seu futuro nas financ;as. 

Palavras - Chave: Planejamento financeiro; Planejamento Familiar; Financ;as 
Pessoais; Controle Financeiro e Orc;amento Pessoal. 
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11NTRODUCAO 

0 presente trabalho monografico tern como objetivo informar a importancia do 

Or9amento Pessoal e analisar o comportamento das pessoas em rela9ao as suas 

finanyas pessoais. 

A ausencia de urn planejamento financeiro pode provocar uma 

desestabilizayao em varios aspectos relacionados ao comportamento humano, 

ocasionando estresse, depressao, ansiedade, desgaste emocional, baixa auto

estima e alterayao no desempenho profissional. 

Tambem, observar a importancia de conscientizar as pessoas sabre a 

elaborayao de urn Or9amento Pessoal, o que facilita bastante o seu planejamento 

financeiro, sendo urn grande aliado para as tomadas de decis6es, levando em 

considerayao a caracteristica familiar ou pessoal, o que permite que a pessoa 

alcance seus objetivos ou desejos financeiros de uma forma mais eficiente. Porque 

diante da maior facilidade do credito pessoal, cada vez mais cresce os numeros de 

pessoas com inadimplencias. 

Portanto, a pesquisa realizada procura identificar e auxiliar no planejamento 

financeiro. Assim, pode ser urn suporte no equilibria das finanyas, ate mesmo na 

conquista da felicidade da vida financeira, alcanyando sucesso familiar, pessoal e 

profissional. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

A problematiza~o deve ser representada atraves de uma pergunta de 

pesquisa, podendo ser visualizada pela seguinte questao: 

Como as consumidores se comportam em rela~ao as finan~as pessoais? 

1.2 Objetivos 

Os objetivos podem ser divididos em dais grupos: 

./ Objetivo Geral; 

./ Objetivos Especfficos. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tern como objetivo geral: 

ldentificar Como as Consumidores se Comportam em Rela~ao as Finan~as 

Pessoais. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Sao aqueles que definem as etapas de realiza~ao da pesquisa, alcan~ando o 

objetivo geral. 

Sao objetivos especificos dessa pesquisa: 

./ Auxiliar na conscientiza~ao da importancia da elabora~ao e do 

planejamento do or~amento pessoal; 



\ 
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~ Apresentar as vantagens e os beneficios da elabora9ao do or9amento 

domestico; 

~ Descrever o or9amento pessoal como uma ferramenta importante para as 

tomadas de decisoes em rela9ao as finan9as. 

1 . 3 J ustificativa 

A constru9ao do or9amento pessoal pode ser o primeiro passo para a 

conquista de uma vida financeira mais tranqOila. Segundo a lnfoMoney (2007) diante 

da maior facilidade de credito pessoal, cresce cada vez mais os numeros de 

pessoas com inadimplencias. 

Segundo a pesquisa sobre o endividamento e inadimplencia do consumidor 

realizada pela FECOMERCIO- Federa9ao do Comercio do Estado de Sao Paulo. A 

analise segmentada por sexo constatou que os homens estao mais endividados que 

as mulheres, sendo 50% e 49°k respectivam~nte. 

Na figura 1 pode observar o indice de endividamento e inadimplencia do 

consumidor do estado de Sao Paulo no decorrer do exercicio de 2008 . 

. r ·---------;;SQUlSA.DE ENDIVIDAMStiTO E NADIMPLf:~~A DO 1
1 

CONSUMIDOR 

I ~ f ~ ; -~ -; ~ ~ -= ~ -; ; --; ~ ~ ; ~ ~ = ; ~ ~ = -= ~ ~ = = ~ ~ = ~ -~ -
J s""' t~~- -- - ~ -.-"~------~--~ ! 3lPk r--~ - --- -------~-- --~- - - - -~ ~ 

1

25*. +-- • I T 

_ dez07 &Jm abr/OB Junlos agaos ouwa datl08 

'l --+-Td:af de endhidada; ~- EnciW:ia:fos mm oontas em atraso 

FIGURA 1 - (NDICE DE ENDIVIDAMENTO E INADIMPLENCIA DO 
GONSUMIOOR 00 ESTAOO 06 SAO PAULO 
Fonte: FECOMERCIO- Federacao do Comercio do Estado de Sao Paulo, 2009. 

i 
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Segundo publicado na revista do comercio, o indice de inadimplencia atingiu -

0,15% do saldo liquido entre os registros novos e cancelados em dezembro de 

2008, relatives ao numero de consultas realizadas em setembro. A mesma, informa 

que para no ano de 2008 a inadimplencia liquida anual foi de -0, 12%, conforme 

consta na figura 2. 

FIGURA 2- iNDICE DE INADIMPLENCIA 
Fonte: Revista do Comercio (2009, p. 41) 

Frankenberg (1999, p.247), cementa que "Sua tranqOilidade financeira nao 

depende da sorte. Depende de urn born planejamento financeiro". 0 planejamento 

financeiro orienta as pessoas a correta administra9ao de seus recursos, ajudando e 

prevenindo dos problemas pessoais financeiros e contribui para o crescimento da 

economia do Pais. 
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Com a elabora9ao do planejamento financeiro pessoal, ha mais seguran9a na 

garantia da estabilidade das finan9as no presente e visando oferecer tranqOilidade 

financeira no futuro. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Para facilitar o entendimento desta monografia estruturou-se a mesma em 

tres caprtulos, alem das referencias. 

0 primeiro capitulo contem a introdu9ao sabre o tema em estudo, no sentido 

de contextualiza-la. Assim, inicialmente e apresentado o problema de pesquisa 

dividindo-se em objetivo geral e objetivos especificos. Em seguida, e evidenciada a 

justificativa te6rica e pratica do estudo e organiza9ao da monografia. 

0 segundo capitulo contem a fundamenta9ao te6rica do estudo, onde sao 

enfatizados os aspectos importantes sabre o or9amento financeiro pessoal como 

uma ferramenta importante para as tomadas de decisoes em rela9ao as finan9as e 

analisar como os consumidores se comportam em relayao as suas finan9as 

pessoais. 

De acordo com o problema proposto, esta pesquisa foi estabelecida de forma 

descritiva e quantitativa, com aplicabilidade basica, sendo classificada como 

explorat6ria e bibliografica, com base em fontes publicadas em livros, teses, 

revistas, artigos, peri6dicos e internet. 0 instrumento de coleta de dados utilizado 

para complemento desta pesquisa e o questionario, elaborado de forma clara e 

objetiva, que sera aplicado em forma de entrevista aos alunos da area de Ciencias 

Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Parana- UFPR no campus Jardim 

Botanico em Curitiba, dos cursos de especializa96es: Contabilidade e Finan9as, 

Controladoria, Gestao de Neg6cios, Gestao de Riscos Corporativos e MBA em 

Auditoria. 

Por tim, sao apresentadas as considera9oes finais da monografia, bern como 

as recomenda9oes para futuras pesquisas sabre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Economia, Crise Financeira eo lmpacto nos Bolsos 

Willian (2008) cementa que quando a economia de urn Pals vai bern, o 

consume e os setores produtivos crescem, o dinheiro circula com mais fluidez no 

mercado. No entanto, quando os pafses entram em crises financeiras, o cenario 

muda e mostra-se totalmente ao contrario. A atual crise financeira que assola o 

Brasil, teve infcio no mercado imobiliario dos EUA, pelo fato da popula9ao norte 

americana nao ter a possibilidade de continuar pagando as presta96es de seus 

im6veis. Assim, causando enormes prejufzos aos bancos que financiaram a 

aquisi9ao dos mesmos. Se uma pessoa nao consegue pagar sua dfvida, a outra 

parte nao recebe e consequentemente tambem ficara impossibilitada de honrar seus 

compromissos, causando assim urn efeito domino. 

Pode-se observar na figura 3 alguns efeitos da crise financeira e como essa 

crise ja esta afetando muitas pessoas .. 

FIGURA 3- QUEM VAl POR ORDEM NO CASSINO? 
Fonte: COST A, (2008, p. 39) 
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Devido a causa da inadimplencia, inumeras institui~oes financeiras estao 

quebrando e outras passando por enormes dificuldades, o que se pode concluir que 

a crise financeira ja se instalou no mundo. Como observamos na figura 4 como o 

sistema ruiu e como se instalou a crise financeira atual. 

FIGURA 4- COMO 0 SISTEMA RUIU 
Fonte: Folha Universal (1 0/2008, p.9). 
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Trester e Moch6n (1994, p.5) descrevem: 

A economia estuda a forma na qual os individuos e a sociedade fazem suas 
escolhas e decisoes, para que os recursos disponiveis, sempre escassos, 
passam a contribuir da melhor forma para satisfazer as necessidades 
individuais e coletivas da sociedade. ( ... ). De forma intuitiva, pode-se dizer 
que a economia se preocupa com a forma que os individuos "economizam" 
seus recursos, isto e, de como empregam sua renda de forma cuidadosa e 
sabia, de modo a obter o maior aproveitamento possivel. Do ponto de vista 
da sociedade, em seu conjunto, a economic;~ trata de como os individuos 
alcanyam o nivel de bem-estar materiais mais alto possrvel a partir dos 
recursos disponiveis. A economia somente se preocupa com as 
necessidades que sao satisfeitas por bens economicos, ou seja, por 
elementos naturais escassos ou produtos elaborados pelo homem. 

Na tabela 1 pode-se observar o efeito da crise financeira de 2008: 

TABELA 1 - ACABOUA EUFORIA. 
Fonte: K~NIA (2009) 

Segundo Willian (2008), no Brasil por causa da crise financeira atual a 

BOVESPA- Bolsa de Valores de Sao Paulo vern registrando fortes quedas, pois 

mais de 50% dos investidores pessoas flsicas que investem na BOVESPA sao 

estrangeiros. Quando ocorre alguma crise Ia fora, os investidores que possuem 

aplicac;oes no exterior retiram seus recursos para poderem pagar e hon_rar as suas 

drvidas, o dinheiro sai dos parses e voltam para as suas origens. E o que esta 

acontecendo com os norte-americanos que possuem investimentos na bolsa de 

valores de Sao Paulo, estao retirando o dinheiro do Brasil e de outros parses para 

resolver os problemas dentro dos EUA. As ac;oes estao sendo vendidas e nao 

existem compradores. Essa e a principal razao pelo qual a BOVESPA vern 

registrando queda quase que sucessiva ultimamente. 
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Com ess~ escassez de dinheiro na economia, as taxas de juros sobem 

seguindo o temor de uma posslvel recessao norte americana. A forma que as 

pessoas utilizam os seus recursos tern grande influencia na economia do Pals. 

Segundo Boas (2008), a crise financeira mundial tern tirado a tranquilidade de 

muitas pessoas, e quem tern mais sofrido com a crise sao as mulheres, segundo a 

pesquisa realizada no Brasil e nos Estados Unidos, pela agencia McCann Erickson e 

pela Associ~c;ao Americana de Psicologia. 

Boas (2008), cementa que segundo uma pesquisa feita pelo Consumer 

Reports · Nacional Research Center, concluiu-se que as mulheres entao mais 

preocupadas com a crise que os homens, elas estao economizando mais por conta 

desse medo dos efeitos da crise. Na tabela 2 e possivel conferir as principais ac;oes 

que estao sendo feitas: 

Cancelar ou adiar as ferias 
Cancelar a com de urn carro novo 27% 34% 
TABELA 2- MULHERES SE PREOCUPAM MAIS QUE OS HOMEM 
COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA 
Fonte: BOAS, Roberta de Matos Vilas (2008) 

2.2 Financ;as 

Segundo Schenini (2004), no dia-a-dia trabalhamos com as "financ;as", a 

forma que a pessoa utiliza os seus recursos tern uma grande influencia na economia 

de urn Pais. 

Schenini (2004, p.11) define financ;as: 

Para quem nao e urn especialista nesse mercado, as vezes e urn pouco 
dificil saber exatamente o termo "finan~s". Na realidade, no nosso dia-a
dia, quando lidamos com dinheiro ou produtos, de certa maneira estamos 
trabalhando earn "finan~s". Como na nossa vida produtiva, sejamos 
trabalhadores, estudantes ou dona~de-casa, nao podemos deixar de tratar 
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com dinheiro e produtos, aprender urn pouco sobre finan~s certamente vai 
nos ajudar entender a manejar melhor aquilo que possuimos ou desejamos 
possuir. 

2.2.1 Planejamento Financeiro Pessoal 

Segundo Gerbasi (2008), o planejamento financeiro pessoal, e uma onda que 

ainda esta comec;ando a se formar. Desde a estabilizac;ao econOmica a qual foi 

promovida pelo Plano Real, e com o forte estimulo dado pelos bancos aos pianos de 

previdencia privada, mais conhecidos como PGBLs e VGBLs - o que cresce a cada 

dia a atenc;ao dos brasileiros aos assuntos relacionados ao dinheiro. Apesar de que, 

o planejamento eo orc;amento financeiro ainda estarem em segundo plano. Em urn 

futuro breve, as financ;as da familia passarao a ter uma preocupac;&o tao intensa 

quanta e hoje com os habitos alimentares. 0 planejamento financeiro significa que 

temos que entender ao maximo o que podemos gastar hoje sem comprometer o 

padrao de vida no futuro. 

Frankenberg (1999, p.31) define Planejamento Financeiro Pessoal: 

Planejamento Financeiro Pessoal significa estabelecer e seguir uma 
estrategia precisa, deliberada e dirigida para a acumulada de bens e valores 
que irao formar o patrimonio de uma pessoa e de sua familia. Essa 
estrategia pode estar voltada para curto, medio ou Iongo prazo, e nao e 
tarefa simples atingi-la. 

No planejamento financeiro esta a intenc;ao de urn futuro desejado, ou seja, 

aonde voce esta hoje e para aonde quer chegar. Visa tornar realidade os seus 

objetivos e sonhos. 

0 planejamento financeiro pessoal para Frankenberg (1999, p.31) significa: 

"Estabelecer e seguir uma estrategia precisa, deliberada e dirigida para a 

acumulac;ao de bens e valores que irao formar o patrimOnio de uma pessoa e de sua 

familia". 



19 

Oliveira (1999, p.6), demonstra tres aspectos principais na elabora<;ao do 

planejamento financeiro pessoal: 

1. 0 planejamento nao diz respeito a decisoes futuras, mas as implica¢es 
futuras de decisoes presentes. Portanto, aparece como urn processo 
sistematico e constante de tomada de decisoes, cujos efeitos e 
conseqO~ncias deverao ocorrer em futuros periodos de tempo; 

2. 0 planejamento nao e urn ato isolado. Portanto, deve ser visualizado 
como urn processo composto de a9oes inter-relacionadas e 
interdependentes que visam ao alcance de objetivos previamente 
estabelecidos. Deve-se tambem considerar a necessidade de os 
objetivos serem viaveis com base na validade das hip6teses em que se 
baseiam; 

3. 0 processo de planejamento e muito mais importante que seu produto 
final. 

Segundo Gerbasi (2008), para urn planejamento financeiro eficiente e precise 

colocar as objetivos bern claros, par mais irrelevantes au pequenos que pare<;am. 

Com urn or<;amento financeiro domestico eficiente e organizado, fica mais facil a 

realiza<;ao dos sonhos. Para que isso possa ser possrvel e precise levar em conta as 

sonhos, desejos e objetivos. 

E precise transformar esses sonhos e desejos em metas, e importante 

tambem estabelecer prazos para que realmente esses sonhos aconte<;am. 

Frankenberg (1999, p.247), cementa que: "Sua tranqOilidade financeira nao depende 

da sorte, depende de urn born planejamento financeiro". 

Para Frankenberg (2002, p.199): 

A ideia 6bvia que esta por tras de todo planejamento financeiro pessoal e a 
forma~o de uma reserva de dinheiro para as emergencias e imprevistos. 
lsso implica na sua decisao de nao gastar tudo o que ganha. 
Para criar essa reserva, voc~ tera que fazer algumas altera9oes na forma 
de gerir o or~mento domestico, sacrificando algumas despesas que 
habitualmente mantinha. 

0 mesmo autor cementa que e importante antes montar uma planilha de 

planejamento para as investimentos e ratear conforme o plano de metas 

estabelecidas. 0 planejamento financeiro ajuda a evitar erros, evita que a pessoas 

se endividem alem do necessaria. Planejar as finan<;as ajuda a tamar decisoes de 

investimentos consistentes. 
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Hessel (2008, p.64), afirma que "0 planejamento ideal e aquele que 

contempla sonhos e objetivos que depois serao transformados em metas e 

realizac;oes". 

2.2.2 A piramide da tranquilidade financeira 

Para Frankenberg (1999, p.84), quando uma pessoa comec;a mais cedo a 

fazer urn planejamento da sua vida financeira, deixando de lado urn valor aplicado 

de forma inteligente, e a forma mais segura de garantir uma estabilidade financeira 

com menos esforc;o e quem sabe, alcanc;ar a tranquilidade financeira no futuro. 

HALFELD (2004, P .1 03) cementa: "0 maier desafio financeiro de nossas 

vidas nao e a compra de urn autom6vel novo ou de uma casa pr6pria. 0 mais dificil 

de tudo e ter recursos suficientes para nos mantermos com dignidade durante a 

velhice". 

De acordo com definic;ao do autor Frankenberg (1999), Neste contexte, 

podemos observar que na figura 5 da piramide da tranquilidade financeira, a 

ascensao dos degraus e suave quando se tern 30 anos ou menos, mas torna-se 

mais dificultoso a partir dos 55 anos. Para uma pessoa de 55 anos, pode ser muito 

desgastante e quem sabe uma tarefa impossivel. 

aos30 
anosde 
id.ade 

aos40 
anosde 
ida de 

Tranquilidade 
Financeira 

aos45 
anosde 
ida d e 

aos50 
anosde 
ida de 

FIGURA 5- PIRAMIDE DA TRANQOILIDADE FINANCEIRA 
Fonte: FRANKENBERG,(1999, p.85) 

aos55 
anosde 
ida de 
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0 planejamento financeiro tende a influenciar a maneira pela qual as pessoas 

gastam seus rendimentos e o conhecimento das financ;as pessoais pode minimizar 

os problemas de nossa sociedade. 

2.2.3 Dez Razoes pelas quais as Pessoas se Atolam em Dfvidas 

lnfoMoney (2007), diante da maior facilidade de credito pessoal, cresce cada 

vez mais os numeros de pessoas com inadimplencias, sejam atraves do uso de 

cartao de credito, limite do cheque especial, ou das diversas linhas de antecipagao 

de restituigao e decimo terceiro, muitas pessoas nao resistem e acabam optando 

pelo financiamento de suas compras. 

Farinhas (2005, p.98), comenta que "As dividas nao aparecem do dia para a 

noite. Etas vao crescendo devagar, dia ap6s dia, compra ap6s compra, gasto ap6s 

gasto, juros sobre juros" (Farinhas, 2005, p.98) 

lnfoMoney (2007), descrimina quais sao as 10 razoes que Jevam as pessoas 

a se endividarem, estabelecidas abaixo: 

Perda de renda sem ajuste nas despesas - Quando o poder aquisitivo das 

pessoas aumenta, etas tendem a aumentar seu padrao de gastos, ajustando~se a 
nova realidade do seu rendimento. 0 consumidor nao ajusta seus gastos com a 

mesma rapidez diante de uma retrac;ao na renda. 0 que pode ocorrer uma situac;ao 

de desequilibrio financeiro. 

De repente voce esta desempregadol- A perda do emprego pode ser vista 

como uma das causas para a reduc;ao de renda mensa!. 0 importante e nao se 

abalar emocionalmente e agir rapido. A primeira providencia a tomar e cortar os 

gastos desnecessarios. 

Despesas medicas podem acabar com sua saude - Nao sao poucos os casos 

de pessoas que acabam sofrendo problemas de saude, e sao forgadas a gastar 

com algum tratamento, ou em algumas vezes tern que se ausentar das suas 

atividades ou do trabalho, o que pode acarretar em dificuldades financeiras. 
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Div6rcio: separacao de bens. mas nao de gastos - Mesmo que a pessoa nao 

esteja casada, basta que se encontre em uma rela~o estavel para que possa ser 

atormentado pela realidade da divisao de bens, e ate mesmo pagamento de pensao 

ao ex-conjuge ou companheiro. 

Jogos e outros vicios - Muitas pessoas acabam viciadas, perdendo 

completamente o controle dos seus gastos. Em alguns casos, o jogo e apenas uma 

entre outras formas de vicios, que vao desde o consumo compulsivo ate a 

dependencia quimica por drogas. Os efeitos ao or9amento nao precisam ser 

comentados. 

Gastando aguilo que nao recebeu - Englobam filhos que antecipam o 

recebimento de bens ainda em inventario, ou profissionais que adiantam o 

recebimento de ferias, decimo terceiro, ou bonifica9ao anual extra. 

lncapacidade de administrar dinheiro - Sao poucas as pessoas que fazem urn 

planejamento ou urn oryamento de suas finan9as para ter controle e saber para 

onde esta indo seu dinheiro. A maioria das pessoas acabam gastando mais do que 

podem. No entanto, urn erro bastante freqoente e incluir o limite do cartao de credito 

e/ou cheque especial como parte integrante da renda. 

Dificuldade de poupar - A forma mais simples de evitar o endividamento e 

efetivamente poupar para ter uma reserva para situa9oes de emergencia. No 

entanto, muitas pessoas encontram dificuldades em estabelecer uma estrategia de 

poupanya. Com uma reserva voce fica mais tranqOila e nao vai se endividar caso 

fique doente, perca o emprego ou venha a se separar. 

Quando falar sobre dinheiro e tabu - Este e urn problema que aflige muitas 

familias. E importante que tanto o casal e os filhos, saibam do estabelecimento de 

metas e objetivos de poupan9a e investimento. Se todos se mantiverem informados, 

e mais facil comunicar quando urn dos membros adota urn padrao de gastos que 

nao esta de acordo com o or9amento. 

Analfabetismo financeiro - Esta forma de analfabetismo atinge ate mesmo os 

paises mais desenvolvidos, independente do grau de instru9ao, muitas pessoas 

simplesmente nao apreciam a importancia do planejamento financeiro. 
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2.3 Or9amento Domestico 

lnfoMoney (2007), comenta que a forma certa de fazer o or9amento 

domestico e come9ar pela receita, ou seja, os rendimentos, porque muitas pessoas 

come9am o seu or9amento pelas despesas o que e errado, atraves do levantamento 

das receitas o individuo poden~ definir melhor o seu poder de consumo e seus 

gastos devem se adaptar a essa realidade. 

De acordo com o mesmo autor, nao importa a quantidade do seu rendimento, 

o importante e adequa-lo com a sua personalidade, estilo e preferencias. 0 

importante e ser realista. E assim que as suas necessidades vao sendo 

preenchidas. 

Schenini (2004, p. 77) sobre o or9amento domestico comenta que: 

0 oryamento domestico tern haver com os sonhos mais profundos de todos 
n6s. Como? Voce nao esta exagerando a rela~ao? Lembre-se, entao, de 
que, para realizar a grande maioria dos nossos sonhos, temos urn Iongo 
caminho a percorrer que geralmente requer muito esfor~ e dedica~o e, 
quase sempre, algum dinheiro extra. Quais sao os seus sonhos mais 
acalentados? Comprar uma casa pr6pria? Comprar urn carro? Abrir seu 
pr6prio neg6cio? Como voce pode perceber, a grande maioria de nossos 
sonhos sempre envolve a necessidade de recursos financeiros - seja de 
maneira direta ou indireta. 
Por exemplo, voce pode querer fazer urn curso gratuito, porem, para 
frequenta-lo, voce precisa parar de trabalhar por urn tempo. Entao o seu 
sonho e gratis, mas para realiza-lo, the sera necessaria formar urn monte de 
recursos suficiente para sua sobrevivencia nesse periodo. 

Segundo lnfoMoney (2007), umas das principais metas e tarefas para a 

elabora9ao do or9amento domestico e a realiza9ao dos sonhos e conquistar a 

felicidade financeira. 0 mais importante antes de come9ar a elabora9ao do 

or9amento domestico e levar em considera9ao o perfil pessoal ou familiar. 

Voce sabe para onde esta indo o seu dinheiro? Se voce nao tern resposta 

para essa pergunta, e bastante provavel que os seus gastos estao sendo 

consumidos de uma forma desnecessaria. Para Halfeld (2001, p.116) e importante o 

indivlduo fazer mensalmente urn relat6rio de demonstra~o do resultado, para ter 

no9ao de seus gastos e para aonde esta indo o seu dinheiro: 
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... montar urn pequeno relat6rio com as Receitas e Despesas, chegando ao 
Resultado do Periodo". "Eie sera seu melhor aliado no controle dos gastos. 
A maioria das pessoas nao conseguem se lembrar de suas maiores 
despesas, tais como aluguel, presta~o do carro, seguro saude, etc. 
Entretanto, poucos conseguem perceber aqueles gastos pequenos, mas 
diarios, que se acumulam ate o final do mes. Por exemplo, alimenta«;ao fora 
de casa, ninguem se importa muito com esse item, mas ele costuma ser 
enorme, caso voce more em uma grande cidade~ Comece a vigiar esses 
pequenos viloes. Nao deixe seu dinheiro tao suado fugir pelo ralo. 

Halfeld (2001, p.113) demonstra urn modele que pede ser utilizado para 

ajudar a voce saber quais sao os seus gastos mensais: 
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Para SCHENINI {2004, p.79) 

Tra~r objetivos e saber aonde voce quer chegar, o que voce pretende 
alcan9ar e em quanto tempo. Quando voce e sua familia pensam em 
comprar a casa propria, voces estao estabelecendo urn objetivo a partir de 
uma prioridade comum, a de nao ter mais que pagar aluguel, terem urn 
espa9o, urn bern para o futuro de todos. 
Mas basta determinar esse prop6sito para o sonho se concretizar? Nem e 
preciso responder, nao e? Claro que as metas de nossa vida nao se 
realizam por si s6. 
Quase sempre, grande esfor90 e uniao sao essenciais. 

Fazer urn planejamento financeiro exigira muita paciencia, fon;a de vontade e 

disciplina, para conquistar as metas e os objetivos trayados e desejados. A 

elabora9ao do or9amento domestico facilita o seu planejamento, o que permite que 

as pessoas alcancem os seus objetivos financeiros de forma mais eficiente. 

2.3.1 Dez mandamentos para urn or9amento equilibrado: 

Gerbasi {2008), da algumas dicas de como fazer e manter urn or9amento 

domestico equilibrado: 

1) Planejar melhor os gastos para estabelecer urn limite de consumo. Assim 

voce tern uma no~o de seus gastos e nao tera nenhuma surpresa no final 

do mes com urn consumo maior que os seus rendimentos. 

2) Controlar os impulses dos gastos; 

3) Ter urn padrao de vida conforme a sua renda; 

4) Cuidados com os juros maiores do que os seus investimentos; 

5) Poupar para garantir aquisi9oes futuras; Lembre-se que e mais facil 

encontrar pessoas arrependidas de terem consumido por impulso do que 

reclamando de que deixaram de consumir para poupar. 

6) Em tempo algum despreze a infla9ao; 

7) Resista a tenta9ao de gastar a poupanya, o que pode garantir a sua 

velhice. Porque na velhice nao temos mais o mesmo animo para trabalhar 

que nem agora que ainda estamos jovens; 
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8) Antes de investir, informe-se bern para saber qual e a melhor opc;ao que 

voce possa vir a escolher. lnforme-se com o gerente do seu banco qual e a 

melhor opc;ao de investimentos; 

9) Nunca despreze pequenos valores, porque e de grao em grao que a 

galinha enche o papo. 

1 0) Jamais despreze uma boa negociac;ao de prec;os antes de efetuar uma 

compra. Sempre fac;a uma pesquisa antes de fechar qualquer neg6cio. 

2.3.2 Como Organizar seu Orc;amento Domestico 

Segundo demonstra Hessel (2008, p.66), como ter um orc;amento domestico e 

planejamento de suas financ;as com mais eficiencia: 

Em primeiro Iugar some toda a renda familiar prevista no mes, acrescentando 

os ganhos adicionais e presentes em dinheiro. Descreva todas as despesas fixas, 

por exemplo: aluguel, financiamento da casa ou carro, condominia e mensalidades 

escolares. Para um orc;amento domestico mais eficiente o ideal e separar as 

despesas por temas, como moradia e alimentac;ao; 

Trac;ar o seu padrao de gastos esporadicos. Para facilitar consulte as ultimas 

faturas do cartao de credito, canhotos dos taloes de cheques e pagamentos 

efetuados com cartao de debitos e os saques em dinheiro; 

E. importante tambem contabilizar as despesas com tarifas cobradas pelo 

banco. Se tiver filhos ou dependentes, nao deixe de incluir despesas com presentes, 

passeios, computador, poupanc;a ou plano de previdencia para pagar a faculdade; 

Analise todas as despesas fixas e destaque aquelas que podem ser cortadas 

ou reduzidas. 
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2.3.3 Como Realizar seus Sonhos 

Conforme Hessel {2008, p.67), com urn orc;amento financeiro domestico 

eficiente e organizado, fica mais facil a realizac;ao dos sonhos, para que isso possa 

ser posslvel e importante ter em mente os objetivos e as metas bern definidas. 

Liste de forma mais detalhada todos os seus objetivos, quanta mais 

especlfico, melhor; 

Atribua urn metoda de prioridade para cada item de sua lista, de acordo com a 

importancia que voce da a cada meta; 

E importante estabelecer urn prazo para todos os objetivos; 

Analisar e identificar a melhor opc;ao de investimento que seja mais adequada 

para a realizac;ao do seu sonho; 

Sempre que for possivel e born revisar o seu sonho, para verificar se ele nao 

esta muito Ionge de suas possibilidades, amplie urn pouco o prazo estabelecido. 
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2.2.4 Planilha para Organizar o Or9amento Domestico 

0 planejamento e o or9amento domestico, e considerado como urn 

instrumento de administra9ao, que bern elaborado pede fornecer uma dire9ao e 

instru9ao para a fixa9ao de padroes e execu9ao dos objetivos tra9ados. A 

compara9ao entre o que foi planejado e o que foi realizado permitem que a pessoa 

avalie, de forma objetiva e permanente, os objetivos tra9ados. 

A seguir, demonstrado na tabela 4 urn modelo de planilha que permite 

estabelecer o comparative entre o or9ado e o realizado. 

Tabela 4- COMO ORGANIZAR 0 ORCAMENTO DOM 
Fonte: Revista Voce S/A 02/2008, p.65 



2.3.4.1 Modele de Or9amento Domestico 
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PLANILHA PARA ORGANIZAR 
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FIGURA 6- MODELO DE ORCAMENTO DOMESTICO 
Fonte: Revista VoceS/A 02/2008, p.65 
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2.3.5 Dinheiro de Plastico 

FIGURA 7- DINHEIRO DE ICO 
Fonte: Revista Voce S/A, (2008, p.11 0) 
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De acordo com o autor Lima· (2008), o dinheiro de plastico mais conhecido 

como cartao de cn§dito ate o final do ano serao responsaveis por 20% de todas as 

compras feitas pelos brasileiros e o cheque deve ficar em 8%, o volume dos cartoes 

de creditos subiu tres vezes mais que os cheques conforme o levantamento feito 

pela ABECS - Associa9ao Brasileira das Empresas do Cartao de Cn§dito e Servi9os. 

Conforme pode se observar na figura 8. 

6Je:ito:depagar 
·0 brasi1eiro ainda prefere o dinheiro 
para quitar suas contas, mas a 
participagao dos cartoes tern 
crescido nos ultimos anos* 

·Dinheiro 

cartao 

Cheque 

Carnes,. vouchers .. 
debito autorriatico 

SOOJo 

2007o 

BOlo 

FIGURA 8- 0 JEITO DE PAGAR 
Fonte: Revista Voce S/A, (2008, p.111) 
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Segundo Lima (2008), o cartao de credito da uma alternativa eficaz de 

monitoramento dos gastos, porem, o individuo tern que ter cuidado e se disciplinar, 

ou entao fica muito facil perder o controle e se atolar em dividas. 0 cartao de credito 

esta sendo substituido pelo cheque com sucesso. Porem, o dinheiro vivo ainda 

representa urn grande desafio para as empresas de cartao de credito, persistindo 

como o principal meio de pagamento em 60% das compras efetuadas pelos 

brasil eros. 

Segundo lnfoMoney (2008), 20% dos consumidores que possuem o cartao de 

credito segundo o levantamento feito pelo IBOPE lnteligencia, estao endividados. 

Essas dividas se representam no parcelamento da fatura ou na inadimph3ncia. Essa 

inadimplencia tern sua causa relacionada a crise financeira que atingiu a ecomonia 

do mundo todo em 2008. 

Segundo a lnfoMoney (2009), apesar dos efeitos da crise financeira 

internacional, o setor de cartao de credito deve crescer mais em 2009. Como pode 

ser observado na figura 9. 

FIGURA 9- PlASTICO EM ASCENSAO 
Fonte: Revista VoceS/A, (2008, p.111) 

2.3.5.1 Como Adquirir e Utilizar o Cartao de Credito 

Segundo Gerbasi (2007) na hora de adquirir o cartao de credito e importante 

escolher uma data de vencimento proximo do dia em que voce costuma receber o 

seu salario, para que voce possa fazer urn planejamento melhor de suas finan~as. 

Se voce e uma pessoa que utiliza bastante o seu cartao de credito, e bern melhor 
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dar preferencia pelos cartoes de credito que oferecem bonus ou descontos conforme 

os padroes de gastos do usuario. 

Para urn melhor planejameto dos gastos efeuados com o cartao de credito, e 

melhor concentrar os gastos em urn unico cartao, assim eliminando os cartoes 

adicionais, e que barganhe com a taxas administrativas e anuidades, principalmente 

se o seu cartao de credito nao possui programas de bonus os milhagens. 

Na hora de usar o cartao de credito jamais entre no credito rotative ou pelo 

pagamento mlnimo. Tome muito cuidado com as compras parceladas no cartao, 

porque muitas lojas embutem juros nas parcelas sem avisar o consumidor. 

Sempre que possrvel, consulte o saldo de seu cartao para nao levar sustos no 

dia do recebimento da fatura. Jamais use o seu cartao de credito para efetuar 

saques em dinheiro, porque dependendo do valor se for muito baixo os juros e a 

tarifa podem sair mais cares que o proprio valor do saque. 

2.3.6 Como Cuidar da Saude do Seu Dinheiro 

Segundo o artigo de Gustavo Gerbasi (2008), ja faz muito tempo que ha 

estudos entre o uso correto do dinheiro e a qualidade de vida. E nao podia ser 

diferente, as pessoas que tern mais facilidade de lidar com as suas finan9as tern 

uma vida mais saudavel, tranqOila e sem preocupa9ao financeira. Poucas pessoas 

convivem saudavelmente com o dinheiro. Aquelas pessoas que conseguem eliminar 

os problemas financeiros de suas preocupa96es tern urn grande alivio mental que 

faz muita diferen9a no dia-a-dia. 

Gustavo Gerbasi (2008), tambem cementa que muitas pessoas estao 

pagando por sua vida ffsica e mental o pre9o da indisciplina e da falta de cuidados 

com o dinheiro, porque muitas pessoas adotam urn padrao de vida do tamanho de 

seus rendimentos, o que e urn grave erro, e a partir desse comportamento em 

rela9ao ao dinheiro, que come9am a surgir os conflitos familiares, disc6rdia e 

imposi9ao de limites que antes nao existiam. Assim, cortando do oryamento gastos 

muitas vezes· essenciais, como o lazer e o cuidado da saude, a vida passa a ser 

burocratica, urn eterno recebimento e pagamento das dividas. 
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Segundo Farinhas (2005, p.102), "Muitos problemas financeiros surgem 

porque as pessoas costumam gastar seu dinheiro antes mesmo de recebe-lo". 

Na verdade, e precise analisar a consciencia de que a nossa capacidade e 

vontade de trabalhar nao duram para sempre, e por isso que o rendimento que 

ganhamos hoje tern que ser o suficiente para sustentar nossa vida atual e tambem a 

aposentadoria, porque se quisermos ter urn futuro minimamente digno e saudavel e 

precise poupar pelo menos 10% do rendimento que ganhamos hoje. Poupar e tao 

importante quanta comer, dormir e cuidar do corpo. 

FIGURA 10 PORQUE NAO SOBRA DINHEIRO? 
Fonte: GERBASI (2009) 
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2.3. 7 Salario a Dois Rende Mais 

Segundo o artigo do consultor financeiro Gustavo Cerbasi (2008), o 

casamento, e a uniao entre duas pessoas que concordaram em dividir tudo, tanto na 

alegria como na tristeza. lsso significa que as finan9as tambem fazem parte desse 

pacote. Muitas pessoas se casam acreditando que o parceiro vai ser urn grande 

aliado na hora de pagar as dividas. 

A maior dificuldade no planejamento financeiro de urn casal, muitas vezes e a 

ausencia do assunto referente ao dinheiro entre o homem e a mulher, ha cren9as 

completamente equivocadas, de que as finanyas do casal tern de ser separadas. Por 

tras dessas crenyas resultam muitas vezes lares divididos, pois o nivel de padroes 

de vida adotados pelo casal e completamente diferente. Para reduzir os conflitos 

decorrentes ao mau uso do dinheiro, o planejamento financeiro dever ser feito pelo 

casal. Mas as decisoes tern que ser compartilhadas, e born tambem o casal ter as 

contas bancarias e investimentos preferencialmente conjuntas. 

E importante o casal definir uma mesada para suprir suas necessidades 

individuais, preferencialmente iguais, independentemente de quem tern o melhor 

rendimento. Quanta mais cedo o casal pensar na aposentadoria, melhor. Podendo 

guardar urn percentual fixo mensal ou em investimentos criados para resultados a 

Iongo prazo pode ser uma boa ideia. Todo sacrificio e suportavel quando tern prazo 

para acabar e o objetivo e uma grande conquista pessoal. 

2.3.8 Divida Emocional 

Segundo a publica9ao da revista Guia Pessoal de Finan9as, a cada dia que 

passa, o numero de inadimplentes cresce cada vez mais no Brasil, e sao muitas 

justificativas para tal situayao, por exemplo: crise financeira, baixa renda, promessas 

de baixos juros, desemprego, consumo exorbitante em alguns aspectos da politica 

econOmica do Pais. 

0 colunista Lisandro Moraes (2008), explica que milhoes de brasileiros estao 

endividados porque cairam na armadilha do "credito facil", pensando que urn 
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emprestimo era urn boa soluc;ao para seus problemas, que a utilizac;ao do cartao de 

credito era uma 6tima opc;ao para comprar e pagar as dividas, que a banco era seu 

melhor amigo que as considerava 6timos clientes, assim, disponibilizando cheque 

especial, financiamentos, cartao de credito, emprestimos e as pessoas usavam 

todos esses recursos sem pensar nas conseqOemcias. E o resultado nao poderia ser 

outro a nao ser o endividamento. 

Segundo a publicac;ao na infomoney 07/2007, nao e nada facil viver 

endividado. A angustia de ter o nome na lista dos inadimplentes, em muitos casas as 

pessoas ficam abaladas emocionalmente ao perder o centrale financeiro, ha varios 

fatores que contribuem para as pessoas enfretar dificuldades financeiras e se 

endividar. 

Segundo a especialista em consultoria financeira e psic61oga Patricia 

Rezende (Guia Pessoal de Financ;as, 2008, p.32), explica que as dividas nao sao 

apenas urn fato externo: 

A dependencia financeira, o consumismo, a avareza, a ganancia e outras 
atidudes com rela~o ao dinheiro, podem ser indicios de sentimentos 
ocultos que fazem o individuo utilizar o dinheiro como forma de 
compensa~ao, que acaba gerando sintomas, entre os quais, a escassez 
econOmica, as falencias, o saldo bancario negativo ou mesmo dividas e 
emprestimos constantes. Em meus estudos sabre o comportamento 
financeiro constatei que as dividas, normalmente estao ligadas a hist6rias ja 
passadas e mal resolvidas, e que, por sua vez, remetem a uma situa~ao ja 
vivenciada, Dessa forma, ao se fazer uma compra e pagar no ato, alem da 
sensa~o de realiza~o ou de neg6cio fechado, tambem M uma 
demonstra~ao de respeito e reconhecimento das partes envolvidas, uma 
para com a outra. Mas quando a compra ocorre em parcelas, quem adquire, 
se depara, nao simplesmente com a falicilidade de obter o que deseja, mas 
tambem com a ilusao que nega a realidade de momenta e faz agir de forma 
impulsiva. Para piorar a situa~o, esse tipo de compra ainda possibilita a 
cobran~a de juros altos, na maioria das vezes, injustos. 

A falta da elaborac;ao de urn planejamento financeiro eficiente pode provocar 

uma desestabilizac;ao em varios aspectos relacionados ao comportamento humano, 

podendo assim ocasionar estresse, depressao, ansiedade, desgaste emocional, 

baixa auto-estima. 

Para Frankenberg (1999), uma das razoes que levam as pessoas a situac;oes 

de angustia e estresse, muitas vezes estao ligadas a problemas financeiros. 0 

planejamento financeiro orienta as pessoas a correta administrac;ao de seus 
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recursos, as pessoas que conseguem eliminar os problemas financeiros de suas 

preocupac;oes tern urn grande alivio mental que faz muita diferenc;a no dia-a-dia. 
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3 METODOLOGIA 

0 objetivo principal desta pesquisa sera mostrar a importancia do 

planejamento financeiro, a elaborac;ao do orc;amento pessoal e analisar como as 

consumidores se comportam em relac;ao as suas financ;as pessoais. Para o 

desenvolvimento desta monografia, serao utilizadas as seguintes fontes de 

pesquisas: bibliograficas, documentais e questionario. 

Serao utilizados como fonte de coleta de dados: teses, dissertac;oes, revistas, 

artigos, peri6dicos, livros e internet. 

0 instrumento de coleta de dados, utilizado para o complemento desta 

pesquisa e o questionario, o qual foi elaborado de forma clara e objetiva, e sera 

aplicado em forma de entrevista aos alunos da area de Ciencias Sociais Aplicadas 

dos cursos de especializac;oes da Universidade Federal do Parana - UFPR do 

Campus Jardim Botanico em Curitiba. 

Essa pesquisa servira para ter noc;ao de como as pessoas entrevistadas se 

preocupam em fazer um planejamento de suas financ;as. 

Como primeira fase deste trabalho, foram realizadas caletas de documentos 

textuais. Ap6s esse levantamento, em segundo foram realizadas as analises 

correspondentes ao problema da pesquisa, aos objetivos, simulac;oes e tambem das 

informac;oes coletadas, para dar sustentabilidade ao tema abordado, juntamente 

com as considerac;oes finais, dando encerramento na elaborac;ao da monografia. 

Os dados serao coletados par meio de entrevista, aplicado aos estudantes da 

area de ciencias sociais dos cursos de especializac;oes da Universidade Federal do 

Parana - UFPR de Curitiba Campus Jardim Botanico. 0 metoda de coleta sera 

formalizado par meio de um roteiro escrito, estruturado com questoes objetivas e 

dissertativas. 
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3.1 Caracterizacao da Pesquisa 

A presente pesquisa pode ser classificada como urn estudo: descritivo e 

quantitativa que objetiva conhecer e obter maiores informacoes de como os 

consumidores se comportam em relacao as financas pessoais. 

Segundo Silva & Menezes (2000, p.21), "a pesquisa descritiva visa descrever 

as caracterlsticas de determinada populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de 

relacoes entre variaveis. Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de 

dados: questionario e observacao sistematica. Assume, em geral, a forma de 

levantamento". 
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4. ANALISE E INTERPRETACAO DOS DADOS 

4. 1 Caracterizac;ao dos Dados de Pesquisa 

A amostra deste estudo e composta por 129 alunos, foi aplicado urn 

questionario formado por 12 questoes aos estudantes da area de ciencias sociais 

aplicadas dos cursos de especializac;oes da Universidade Federal do Parana -

UFPR de Curitiba no campus do Jardim Botanico, das seguintes especializac;oes: 

Contabilidade e Financ;as, Controladoria, Gestao de Riscos Corporativos e MBA em 

Auditoria. S6 nao foi possrvel aplicar o questionario no curso de Gestao de 

Neg6cios, por nao ter tido autorizac;ao do docente que ministrava a aula no 

momenta. 

Para a coleta dos dados, fez-se uso de urn questionario formado por 12 

questoes objetivas e dissertativas, o qual foi aplicado no mes de novembro de 2008. 

A amostra foi selecionada por conveniencia, sendo os questionarios aplicados em 

sala de aula, mediante a aprovac;ao do coordenador das especializac;oes da p6s

graduac;ao e dos docentes. 

4.2 Apresentac;oes dos Dados do Questionario e Analises 

As questoes, tabelas e graficos a seguir evidenciam a visao dos alunos das 

especializac;oes da Universidade Federal do Parana - UFPR em relac;ao ao 

planejamento financeiro e do controle do orc;amento domestico pessoal. 

Tabela 5- Curso que Frequenta 

Freqiiencia % %Acumulado 
Contabilidade e Financas 59 46% 45% 
Controladoria 31 24% 69% 
Gestao de Riscos Corporativos 15 12% 81% 
MBA em Auditoria 24 18% 100% 
Total 129 100% 



Grafico 1 - Curse que Freqoenta 
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Foi aplicado urn questionario aos alunos da Universidade Federal do Parana -

UFPR. Conforme demonstrado na tabela 5, foi entrevistado o total de 129 alunos 

dos curses de especializa9ao da Universidade Federal do Parana - UFPR de 

Curitiba do campus Jardim Botanico, sendo 46% do curse de Contabilidade e 

Finan9as, 24% do curse de Controladoria, 12% do curse de Gestae de Riscos 

Corporativos e 18% no curse de MBA em Audit6ria. 

Tabela 6- Faixa Etaria 

Frequencia % % Acumulado 
17- 30 anos 86 66% 66% 
31 -40 anos 28 22% 88% 
41 -50 anos 10 8% 96% 
51 anos em diante 5 4% 100% 
Total 129 100% 
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Grafico 2 - F aixa Eta ria 

111 17-30 anos 

B 31- 40 a nos 
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11 51 a nos em diante 

4% 

Pode-se observar na tabela 6 que a maioria dos entrevistados tern a faixa 

etaria entre 17 a 30 anos, o que corresponde a 66% das pessoas que responderam 

os questionarios, 22% tern a faixa etaria de 31 a 40 anos, 8% das pessoas 

entrevistadas tern entre 41 a 50 anos e 4% com 50 anos em diante. Conclui-se que 

a maioria das pessoas que responderam os questionarios sao pessoas jovens que 

estao comec;ando a ingressar na ~rea de trabalho. 0 que pode se analisar mais a 
frente como e a visao desses jovens em relac;ao ao planejamento e o orc;amento 

financeiro. 

Tabela 7 - Sexo 

Freqiiencia Ofo % Acumulado 
Masculine 69 53% 53°/o 
Feminine 60 47% 100°/o 
Total 129 100% 
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Grafico 3 - Sexo 

a Masculino 

B Feminino 

Foram entrevistadas 129 pessoas sendo 47% do sexo feminine e 53% do 

sexo masculine. 

Tabela 8- Utiliza-se de algum tipo de or~amento para controle des gastos pessoais 

I familiar? 

Frequencia % % Acumulado 
Nao 42 33% 33% 
Sim 87 67% 100% 
Total 129 100% 
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Grafico 4 - Utiliza-se de algum tipo de orc;amento para controle dos gastos pessoais 

I familiar? 

m~ Nao 

B Sirn 



Grafico 4.1 - Quais? 

• Modele Proprio de Controle 
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2% 
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Quante ao or~amento domestico de acordo com a tabela 8 das 129 pessoas 

que responderam ao questionario, 33% nao utiliza nenhum tipo de or~amento para 

controle des gastos pessoais. Porem, pode-se inferir que a maioria des 

entrevistados acreditam na importancia do or~amento domestico. Sendo que, 67%, 

afirmaram possuir urn controle de suas despesas, onde anotam todos os seus 

gastos, assim sabendo para onde esta indo o seu rendimento. E importante ressaltar 

a importancia da elabora~ao do or~amento domestico. Conforme mostra a literatura 

o or~amento domestico e uma ferramenta importante para ter urn controle mais 

precise a respeito des gastos desnecessarios o que poderia ser urn valor inicial para 

uma poupan~a. Das pessoas que responderam que fazem controle de suas finan~as 

sao: 2% das pessoas utilizam urn modele proprio de controle, 8% fazem Fluxo de 

Caixa, 10% des entrevistados fazem outros tipos de or~amento, per exemplo: 

Gerenciador Financeiro, Agenda, CBL, Centro de Custos e Money, 12% fazem o 

or~amento familiar e 68% utiliza planilhas no Excel conforme pede ser observado no 

grafico 4.1. 
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Tabela 9- Quanta(%) voce costuma poupar ou investir do seu rendimento? 

Frequencia % o/o Acumulado 
Nada 26 20% 20% 
1% a 10°/o 54 42% 62% 
11°/o a 25% 26 20% 82% 
26% a 35% 15 12% 94% 
36% ou mais 8 6% 100% 
Total 129 100% 

Grafico 5- Quanta(%) voce costuma poupar ou investir do seu rendimento? 

11 Nada 

11 l%a 10% 

m! ll%a 25% 

18 26%a35% 

~t 36%ou mais 

Na tabela 9 pode-se observar que os alunos entrevistados se preocupam com 

o seu futuro financeiro. Das 129 pessoas que responderam ao questionario 42% 

costumam poupar ou investir uma parte de seu rendimento mensal sendo de 11% a 

25%. No entanto, ainda ha 20% que nao poupa ou nao investe em nada. 
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Tabela 10- Costuma investir o seu dinheiro ou rendimento em: 

Frequencia % %Acumulado 
Poupanca 64 49% 49% 
lnvestimentos 26 20% 69% 
Acoes 4 3% 72% 
Outros 18 14% 86% 
Poupanca e lnvestimentos 6 5% 91% 
Poupanc;a e Outros 3 2% 93% 
Poupanc;a, lnvestimentos e 
Acoes 3 2% 95% 
lnvestimentos e Ac;oes 2 2% 97% 
I nvestimentos e Outros 1 1% 98% 
Acoes e Outros 2 2% 100% 
Total 129 100% 



Grafico 6- Costuma investir o seu dinheiro ou rendimento em: 
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Pode-se observar na tabela 1 0 que a poupanc;a mostrou-se ainda muito 

lembrada pelos alunos sendo que 49% dos entrevistados dao prefen9ncia em investir 

na poupanc;a. Ja, quando considerada a experiencia em outros investimentos, dos 

129 entrevistados 20% dos alunos costumam investir o seu dinheiro em 

investimentos. 0 fundo de ac;oes nao foi muito citado de maneira predominante, 

apenas 3°/o faz esse tipo de investimento o que pode concluir que a maioria dos 

entrevistados nao possui nenhuma experiencia nesta modalidade. 
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Tabela 11 - Atualmente possui alguma divida financeira? 

Frequencia % % Acumulado 
Nao 66 51% 51% 
Sim 63 49% 100% 
Total 129 100% 

Grafico 7- Atualmente possui alguma divida financeira? 

BISim 
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Grafico 7.1 - Quais? 
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Na tabela 11 foi perguntado aos alunos se atualmente eles possuem alguma 

divida financeira. Dos 129 alunos que responderam ao questionario 49% disseram 

que tern dlvidas. Como se pede observar no grafico 7.1 os fatores que mais 

predominaram para o endividamento dessas pessoas foram 30% em aquisi~ao de 

veiculos, sendo 27% na aquisi~ao da casa propria (im6veis) e 21% atraves de 

emprestimos. 
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Tabela 12 - Como costuma ser sua decisao de compra de urn bern de alto valor, 

como urn carro ou uma casa? 

Frequencia % %Acumulado 
Normalmente troca de carro quando 
precisa de dinheiro, vendendo o seu a 
vista e comprando urn novo atraves de 
financiamento. 4 4% 4% 
Geralmente paga o maximo que pode na 
entrada e financia o restante. 88 68% 72% 
S6 compra a vista, quanta tern poupan9a 
suficiente para isso. 26 20% 92% 
Outros 10 8% 100% 
Total 129 100% 
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Grafico 8 - Como costuma ser sua decisao de compra de urn bern de alto valor; 

como urn carro ou uma casa? 

• Normalmentetroca de carro quando precisa de dinheiro, vendendo o 
seu a vista e compranclo um novo atraves de financiamento. 

Ill Geralmente paga o maximo que pode na entrada e financia o restante. 

~;ii S6compra a vista, quanto tem poupan~a suficiente para ,isso. 

1111 Outros 

Segundo demonstrado na tabela 12, pode-se observar que 68% dos 

entrevistados quando tern que tamar uma decisao de compra de urn bern de alto 

valor costumam pagar o maximo que podem na entrada e financiam o restante e 

20% s6 compra se for a vista ou quando tern urn saldo suficiente na poupanc;a para 

saudar a divida. Dos 8% dos entrevistados utilizam-se de outros meios como: 

cons6rcio e troca. 
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Tabela 13 - Quando costuma utilizar o limite do cheque especial? 

Frequencia % % Acumulado 
Utiliza o cheque especial com 
frequencia, praticamente todos 
os meses. 15 12% 12% 
Voce possui limite do cheque 
especial, mas nunca o utiliza 51 39% 51% 
Esporadicamente (raramente) 59 46% 97% 
Outre 4 3% 100% 
Total 129 100% 

Grafico 9 - Quando costuma utilizar o limite do cheque especial? 

a UtiUza o cheque espeda~ com frequencia, praticamente todos os meses. 

ll Voce possui limite do cheque especial, mas nunca o utiliza. 

Esporadicamente {raramente) 

& Outro 

3% 

Conforme demonstrado na tabela 13 foi perguntado aos alunos com que 

frequencia eles costumam utilizar o limite do cheque especial. Dos 129 alunos 

entrevistados 39% nao utilizam o limite do cheque especial e 46% raramente 

utilizam deste recurso e 3% dos entrevistados nao possuem cheque. Apesar das 
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facilidades de creditos que os bancos disponibilizam para os seus clientes, urn deles 

e o limite de cheque especial, o que se pede concluir que os alunos entrevistados 

nao cairam nesta "armadilha" de dinheiro facil que os bancos oferecem, ou seja, a 

maioria des alunos tern urn born planejamento financeiro de suas financ;as sem ter 

que utilizar do limite do cheque especial, porque atraves desses servic;os que os 

bancos oferecem tern que pagar muitas vezes taxas e juros altissimos. Se for 

analisar bern nao compensa muito utilizar recurso do cheque especial, muitas vezes 

e melhor fazer urn emprestimo do que ficar afundado no limite do cheque especial. 

Tabela 14 - Para voce, qual das seguintes alternativas melhor define o cartao de 

credito? 

Frequencia % %Acumulado 
E uma soluc;ao para a falta de 
dinheiro ao final do mes. 3 2% 2% 
E urn pessimo instrumentc 
financeiro, cujo usc arruina 
qualquer planejamento - em 
suma, seu usc deve ser evitado. 14 11% 13% 
E urn instrumento que, quandc 
usado corretamente, facilita c 
planejamento financeiro. 109 85% 98% 
Outros 3 2% 100% 
Total 129 100% 
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Grafico 1 0 - Para voce, qual das seguintes alternativas rnelhor define o cartao de 

credito? 

• E uma solw;ao para a falta de dinheiro ao f,inal domes. 

11 E urn pessimo instrumento financeiro, cujo uso arruina qualquer planejamento
em suma, seu uso deve ser evitado. 

· E um instrumento que, quando usado corretamente, facilita o planejamento 
fin a nceiro. 

11 Outros 

2% 2% 

Conforrne dernonstrado na tabela 14 das 129 pessoas que responderam ao 

questionario, 85% definern que o cartao de credito e urn instrurnento que quando 

utilizado corretarnente, pede ser urn grande aliado e facilita o planejarnento 

financeiro pessoal. Porern 11% dos entrevistados ja acharn que e urn pessimo 

instrumento financeiro, que deve ser evitado e que pede arruinar qualquer 

planejamento. Portanto dos 2% dos entrevistados nao possuem cartao de cn§dito. 
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Tabela 15- Se hoje voce perdesse o emprego, durante quanta tempo sua poupanga 

o sustentaria? 

Frequencia % %Acumulado 
Menos de seis meses. 50 39% 39% 
De seis meses a urn ano. 38 29% 68% 
Mais do Que urn ano. 24 13% 81% 
Nao tenho pouoanca. 17 19% 100% 
Total 129 100% 

Grafico 11 - Se hoje voce perdesse o emprego, durante quanta tempo sua 

poupanga o sustentaria? 

11 Menos de seis meses. 

II De seis meses a um a no. 

l!ll Mais do que um a no. 

11 Naotenho poupan~a. 

Foi perguntado aos alunos por quanta tempo sua poupanga o sustentaria se 

hoje voce perdesse o emprego, como pode ser observado na tabela 15 dos 129 

alunos que responderam ao questionario 13% dos alunos se perdesse hoje o 

emprego nao teriam nenhuma reserva de seguranga a nao ser o acerto da empresa, 
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porque nao fizeram nenhum investimento au poupan9a. Porem 19% des alunos, se 

hoje perdessem o emprego poderiam se sustentar par mais de urn ana; 29% de seis 

meses a urn ana e 39% menos de seis meses. 

Tabela 16- Quais sao seus pianos de aposentadoria? 

Freqiiencia % %Acumulado 
Ainda e cede para pensar isso. 28 22% 22% 
Voce vivera da aposentadoria 10 8% 30% 
paga pelo governo e mais alguma 
ajuda des filhos, alem de se 
desfazer de alguns bens para 
poder se manter. 
Voce tern urn plano de previdencia 73 56% 86% 
privada au faz urn plano proprio de 
investimentos. 
Outros 18 14% 100% 
Total 129 100% 



Grafico 12 - Quais sao seus pianos de aposentadoria? 
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Conforme demonstrado na tabela 16 foi perguntado aos alunos quais sao 

seus pianos de aposentadoria, dos 129 alunos que responderam ao questionario 8% 

acham que e muito cede ainda para pensar em aposentadoria, porem 56% dos 

entrevistados pensam em fazer urn plano de aposentaria ou fazer algum tipo de 

investimento focado a aposentadoria. No entanto, 14% dos entrevistados utilizam de 

outros recursos como a poupan~a, investimentos e algumas pessoas ainda nao 

pensaram no assunto mais pretende fazer. 
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• 1%a 10% 

11 11%a 25% 

• 26%a35% 

11 36% ou mais 

A questao cinco refere-se a Quanto (%)voce costuma poupar ou investir do 

seu rendimento? Como podemos observar no grafico 13 as mulheres se preocupam 

em investir urn percentual maior de sua renda que os homens. Sendo que 26% dos 

homens contra 13% das mulheres dizem que nao possuem investimento algum. 0 

fator mais relevante e que 18% das mulheres investem mais que os homens. 

De acordo com os resultados da pesquisa, a maioria dos entrevistados faz urn 

planejamento financeiro pessoal a maioria acredita na importancia do or9amento 

domestico. 0 or9amento domestico permite ter urn controle mais eficiente das 

finanyas e ajuda a identificar exatamente em que as pessoas estao gastando o seu 

dinheiro. A falta de disciplina na execuyao do or9amento domestico ocorre 

principalmente com as compras por impulse. 

0 planejamento financeiro ira ajudar a evitar erros, evitar que se contratem 

dividas alem do necessaria, pelo planejamento financeiro pessoal e possivel 

delimitar os objetivos e tomar decisoes de forma a atingi-lo. 0 que facilita no 

planejamento financeiro e que permite que os individuos alcancem os seus objetivos 

e sonhos. Muitas vezes, os individuos, no seu dia-a-dia em fun9ao de algum 
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acontecimento acabam desviando urn pouco as suas metas. Ou seja, pode ocorrer 

urn desequilfbrio no orcamento domestico. Por isso, e importante sempre deixar uma 

margem de erro ou uma folga no planejamento financeiro para que o controle das 

financ;as nao seja perdido e que nao sejam necessarias muitas privac;oes para 

alcanc;ar os objetivos tracados ou ate mesmo a realizac;ao dos seus sonhos. 

0 importante e conciliar os desejos, sonhos e objetivos, desde que esta 

dinamica, caracterizada por inumeras tomadas de decisoes, proporcione bem-estar 

e quem sabe ate mesmo na conquista da felicidade da vida financeira. 
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5CONCLUSAO 

Esta monografia objetivou identificar e interpretar como os consumidores se 

comportam em relagao as suas finangas pessoais. 0 cn3dito e urn dos melhores 

instrumentos para o crescimento de urn Pais. Mas, a atual crise financeira esta 

influenciando com maior intensidade o Brasil, que teve infcio no mercado imobiliario 

dos EUA. A facilidade de credito existente favorece o consumo que tern levado 

muitas pessoas ao endividamento. 

A falta da elaboragao de urn planejamento financeiro eficiente, pode provocar 

uma desestabilizagao em varios aspectos relacionados ao comportamento humano, 

podendo assim ocasionar estresse, depressao, ansiedade, desgaste emocional ou 

baixa auto-estima. 

A pesquisa realizada demonstrou que o orgamento domestico e uma 

ferramenta muito importante para o equilibria das finangas, a elaboragao do 

orgamento domestico familiar nao e uma tarefa facil, porem, e necessaria para quem 

tern pianos para o seu futuro e de sua familia. No planejamento financeiro esta a 

intengao de urn fututo desejado, o planejamento pode ser diferente para cada 

indivfduo, e deve ser adequado conforme a realidade de cada familia. 

Enfim, fazer urn planejamento financeiro exigera muita paciencia, forga de 

vontade e displicina, para conquistar as metas e os objetivos tragados e desejados. 

A elaboragao do orgamento domestico facilita o seu planejamento, o que permite 

que as pessoas alcancem os seus objetivos financeiros de forma mais eficiente. 

Com a pratica continua, certamente os resultados serao compensadores. 
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Esta pesquisa sera usada para fins academicos, sendo trabalho monografico do curso de pos
graduacao em Contabilidade e Financas. Obrigada por sua participacao e colaboracao ! 

1. Curso: 
1. ( ) Contabilidade e Finan~s 
2. ( ) Controladoria 
3. ( ) Gestae de Neg6cios 
4. ( ) Gestae de Riscos Corporativos 
5. ( ) MBA em Auditoria 

2. Faixa etilria 
1. ( ) 17 - 30 anos 
2. ( ) 31 -40 anos 
3. ( ) 41 - 50 anos 
4. ( ) 51 anos em diante. 

3.Sexo 
1. ( ) Masculine 
2. ( ) Feminine 

4. Utiliza-se de algum tipo de orcamento para controle dos gastos pessoais I familiar? 
1. ( ) Nao 
2. ( ) Sim. Qual?-----------------------

5. Quanto (%) voce costuma poupar ou investir do seu rendimento? 
1. ( ) Nada 
2. ( ) 1% a 10% 
3. ( ) 11% a 25% 
4. ( ) 26% a 35% 
5. ( ) 36% ou mais 

6. Costuma investir o seu dinheiro ou rendimento em: 
1. ( ) Poupan~ 
2. ( ) lnvestimentos 
3. ( ) A«;oes 
4. ( ) Outros. Qual?----------------------

7. Atualmente possui alguma divida financeira? 
1. ( ) Nao 
2. ( ) Sim. Qual foi o motive do endividamento? 

8. Como costuma ser sua decisao de compra de um bem de alto valor, como um carro ou uma 
casa? 
1. ( ) Normalmente troca de carro quando precisa de dinheiro, vendendo o seu a vista e comprando 
urn novo atraves de financiamento. 
2. ( ) Geralmente paga o maximo que pode na entrada e financia o restante. 
3. ( ) S6 compra a vista, quanto tern poupan~ suficiente para isso. 
4. ( ) Outre. Qual?---------------
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9. Quando costuma utilizar o limite do cheque especial? 
1. ( ) Utiliza o cheque especial com freqOencia, praticamente todos os meses. 
2. ( ) Voce possui limite do cheque especial, mas nunca o utiliza. 
3. ( ) Esporadicamente (raramente) 
4. ( ) Outro. Qual?---------------

10. Para voce, qual das seguintes altemativas melhor define o cartao de credito? 
1. ( ) E uma soluc;ao para a falta de dinheiro ao final do mes. 
2. ( ) E urn pessimo instrumento financeiro, cujo uso arrufna qualquer planejamento- em suma, seu 
uso deve ser evitado. 
3. ( ) E urn instrumento que, quando usado corretamente, facilita o planejamento financeiro. 
4. ( ) Outros. Qual?-------------------------

11. Se hoje voce perdesse o emprego, durante quanto tempo sua poupanca o sustentaria? 
1. ( ) Menos de seis meses. 
2. ( ) De seis meses a urn ano. 
3. ( ) Mais do que urn ano. 
4. ( ) Nao tenho poupanc;a. 

12. Quais sao seus pianos de aposentadoria? 
1. ( ) Ainda e cedo para pensar isso. 
2. ( ) Voce vivera da aposentadoria paga pelo governo e mais alguma ajuda dos filhos, alem de se 
desfazer de alguns bens para poder se manter. 
3. ( ) Voce tern urn plano de previdencia privada ou faz urn plano proprio de investimentos. 
4. ( ) Outros. Qual?---------------------------




